
Julen 
på Brasserie Sabis 

& Solna United



Bjud era medarbetare 
på en riktigt god jul
Snart är julen här och för oss på Sabis betyder det årets bästa 
mathögtid! Med våra skräddarsydda koncept hjälper vi er att skapa 
oförglömliga stunder tillsammans med era medarbetare. Överraska med 
en härlig grötfrukost, anordna en mysig julkonferens eller slå på stort med 
ett klassisk julbord eller sittande julmiddag.

Gör din beställning via mail eller telefon, alla priser är ex moms.
united@sabis.se | 08-444 11 50 | www.sabis.se/jul



Grötfrukost
Välkomna kollegorna på en mysig grötfrukost med tända ljus och

julmusik. Vi dukar upp i Brasserie Sabis som tar upp till 300 personer. 
Till tomtegröten ingår kaffe eller te.

65 kr
per person



Julmiddag
Vi dukar upp Brasserie Sabis till en vacker festmatsal och serverar en julmiddag 
till bords. Välj mellan 1-, 2- eller 3-rättersmiddag med julens bästa smaker. I 
högtalarna sprakar julmusiken och de tända ljusen och dekorationerna sätter 
stämningen.  Addera det lilla extra och kombinera med underhållning och barer 
efter middagen så har du ordnat årets julfest – boka hos oss!
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MENY 1-RÄTTERS - 395 kr / per person 
Välj en varmrätt till hela sällskapet.
Meddela eventuella kostavvikelser

MENY 2-RÄTTERS - 505 kr / per person 
Välj en varmrätt och en förrätt eller efterrätt till hela sällskapet. 
Meddela eventuella kostavvikelser.

MENY 3-RÄTTERS - 615 kr / per person 
Välj en förrätt, en varmrätt och en dessert till hela sällskapet.
Meddela eventuella kostavvikelser.



FÖRRÄTTER

Saltrostad kulpotatis 
med västerbottensost, brysselkål, syrad grädde, hasselnötter och grönkålschips 

Räkskagen på kavring
med apelsinkryddad grönkål och picklad rödlök 

Varmrökt lax 
med picklade senapsfrön, kavringssmul och syrad grädde 
 

VARMRÄTTER

Gräddkokt grönkål 
med inlagda trattkantareller, saffranskrutonger och glöggkokta ekologiska linser

Stjärnanisstekt kalventrecote
med glöggsky, potatiskaka och grönkålsslaw 

Lenrimmad torskrygg
med gräddkokt brysselkål, kanderad citron och saffranskrutong 

Senapsgriljerad lammrostbiff
med brysselkål, lammsky och allumette potatis 

 
DESSERTER

Chokladterrine 
med kolasås, portvinskokta körsbär och puffat svartris 

Kanderade svenska höstäpplen 
med mazarinkaka och vaniljcreme 

Vår julmeny



Julkonferens
En konferens vid jul är något alldeles extra. En harmonisk konferens där ni får 

tillfälle att summera året, få en försmak av den ledighet som väntar med nära och 
kära och en möjlighet att blicka framåt vad som väntar verksamheten nästa år. Boka 

en julkonferens hos oss på Solna United för en stund av lite extra mys och avsluta 
året på ett skönt sätt.

• Konferenslokal 

• Förmiddagsfika 
Rågbröd med julskinka och grovkornig se-
nap, fikon med honungsyoghurt, rawboll 
med kanel och ingefära, varm äpplemust 

• Lunch 
Jullunch serveras i Brasseriet som ligger i 
anslutning till konferenslokalen

• Eftermiddagsfika 
Kaffe/te, härbakad mjuk kaka,  
pepparkaka med ädelost och glögg med 
russin och mandel 

INGÅR I JULKONFERENSPAKETET

HELDAG

08.00-16.00
695 kr / per person

HALVDAG

08.00-12.00 eller 12.00-16.00
495 kr / per person



Julbord
I slutet av november pyntas Brasserie Sabis och Solna United med vackra 

juldekorationer – allt för den rätta känslan. Boka företagets julbord på vårt 
härliga Brasserie. Välj mellan det lilla eller stora julbordet och frossa i 

högtidens godsaker. 

Brasseriet rymmer upp till 300 gäster vid sittande bord, adderar ni även
entrérummet finns plats för upp till 500 gäster vid sittande bord. Med dj, 

belysning och barer ordnar vi en riktigt härlig julfest. 

JULBORD MINDRE 

405 kr
per person

JULBORD STÖRRE 

575 kr
per person




